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Вісник інституту археології Львів. нац. ун-т ім. І. Франка : зб. наук. пр. Вип. 
4. – Л., ЛНУ ім. І Франка, 2015. 
У збірнику вміщено матеріали Польового семінару «Старожитності Галичини і 
Волині у контексті етноархеологічних досліджень», який відбувся 11-13 липня 
2014 р. на території Пліснеського археологічного комплексу. 
Для археологів, істориків, краєзнавців, аспірантів, студентів та всіх 
шанувальників давньої історії. 
 
 
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка : 
наук. вид. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Вип. 8. – Кам’янець-
Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. 
У віснику вміщено фахові статті, що висвітлюють результати наукових 
досліджень з фізичного виховання різних груп населення, фізичної реабілітації та 
підготовки спортсменів. Матеріали друкуються в авторській редакції. 
Адресується науковим, науково-педагогічним, педагогічним, культурно-освітнім 
працівникам, вчителям основ здоров’я, тренерам з видів спорту, докторантам та 
аспірантам.  
 
 
Вісник національного університету Львівська політехніка : зб. наук. пр. 
Серія : Архітектура. №816. – Л., Вид-во «Львівcька політехніка», 2015. 
У збірнику наукових праць опубліковано результати науково-дослідних робіт 
професорсько-викладацького складу Інституту архітектури Національного 
університету «Львівська політехніка», а також архітектурних шкіл інших вищих 
навчальних закладів. У публікаціях розглянуто актуальні проблеми теорії та 
практики у галузі архітектури, містобудування і дизайну.  
Для студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних працівників та 
спеціалістів, які працюють у галузі архітектури. 
 
 
Вісник національного університету Львівська політехніка : зб. наук. пр. 
Серія : Інформаційні системи та мережі. №814. – Л., Вид-во «Львівcька 
політехніка», 2015. 



Статті вміщені у виданні, підготовленого за результатами закінчених науково-
дослідних робіт з теоретичних основ інформатики та кібернетики, 
обчислювальної техніки та автоматизації, систем баз даних та знань, 
інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, 
управління проектами і програмами, математичного моделювання та 
обчислювальних методів, математичного та програмного забезпечення 
обчислювальних машин і систем, інформаційних технологій проектування та 
створення програмних продуктів, системного аналізу і теорії оптимальних рішень, 
структурної, прикладної, комп’ютерної і математичної лінгвістики.  
Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих 
навчальних закладів.  
 
 
Вісник національного університету Львівська політехніка : зб. наук. пр. 
Серія : Хімія, технологія речовин та їх застосування. №812. – Л., Вид-во 
«Львівcька політехніка», 2015. 
У збірнику наукових праць серії «Хімія, технологія речовин та їх застосування» 
опубліковано результати досліджень у галузях, аналітичної, органічної хімії, 
хімічної технології силікатів, технології органічних продуктів, біотехнології та 
екології. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, 
механізмів реакцій, проблеми вдосконалення та інтенсифікації технологій 
одержання нових високомолекулярних сполук, силікатних матеріалів. Роботи 
виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного 
університету «Львівська політехніка» та в інших вищих навчальних закладах і 
організаціях України. 
Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які 
спеціалізуються у галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, 
хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології. Технології 
будівельних матеріалів, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони 
довкілля. 
 
 
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна : зб. наук. 
пр. Серія : Психологія. Вип. 58. – Харків., 2015. 
У віснику подано результати теоретичних та експериментальних наукових 
досліджень у галузі фундаментальної та прикладної психології. Розглянуті 
проблеми особистості, когнітивної сфери, деякі питання юридичної, медичної 
психології, особистості поведінки, що не відповідає нормі.  
Для науковців, аспірантів, пошукачів. 
 
Вісник Черкаського університету : наук. журн. Серія : Біологічні науки. 
№19(352). – Черкаси : ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2015. 
Науковий збірник містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми 
сучасної біологічної науки. Авторами робіт є 9 докторів, 20 кандидатів наук, 
аспірантів та студенти вищих навчальних закладів та наукових установ різних 
регіонів України. 
Для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів та студентів. 
 
 
Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. 
В. О.  Сухомлинського : зб. наук. пр. Економічні науки. №2(5). – Миколаїв : 
МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. 



У збірнику наукових праць зібрано статті, присвячені актуальним проблемам 
сучасної економічної науки. Зокрема розглянуто питання державного 
регулювання економіки, стратегій економічного розвитку регіонів та підприємств 
України, економічних інновацій, міжнародної та національної економічної 
безпеки.  
Видання адресовано науковцям, практикам, викладачам та студентам вищих 
навчальних закладів економічних спеціальностей. 
 
 
Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. 
В. О.  Сухомлинського : зб. наук. пр. Педагогічні науки. №4(51). – Миколаїв : 
МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015.  
У збірнику наукових праць уміщено статті з актуальних проблем сучасної 
лінгводидактики та лінгвістики. Окреслено такі провідні ідеї методичної науки: 
формування мовної особистості студента, компетентнісний підхід до навчання 
мови; урахування аспектів, закономірностей, принципів навчання під час 
підготовки вчителя-словесника; технології навчання у вищій та середній школі; 
використання інноваційних технологій; звертається увага на методику навчання 
часткових методик. 
Видання адресовано науковцям, педагогам, учителям-методистам, студентам 
педагогічних спеціальностей. 
 
 
Наукові праці Національного університету харчових технологій. Т. 21. №6. – 
Київ, НУХТ, 2015. 
У журналі публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних 
розробок і прикладних досліджень у галузі технічних та економічних наук. 
Рукописи статей попередньо рецензуються провідними спеціалістами відповідної 
галузі. 
Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, докторантів і студентів вищих 
навчальних закладів, керівників підприємств харчової промисловості. 
 
 
Часопис соціально-економічної географії : зб. наук. пр. Вип. 19(2). – Харків, 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015.  
Міжрегіональний збірник наукових праць «Часопис соціально-економічної 
географії» розглядає сучасні проблеми суспільства, що вирішуються економічною 
та соціальною географією, і відображає результати новітніх досліджень у цій 
галузі. У збірнику розкриваються питання теорії та практичного застосування 
досліджень соціально-економічної географії в різних регіонів та у світі. 
Для викладачів вищих закладів освіти, науковців і фахівців у цій галузі. 


